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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

און  איסלַאנד  אין  וואוינען  צו  גרינג  נישט  ס׳איז 
איך שרייב דָאס נישט ווייל דָאס לַאנד איז בַאקַאנט 
צייט  רוב  במשך  וועטער  קַאלטע  אייז  ַאן  הָאבן  צו 
פון יָאר. ווער געדענקט נָאך ווָאס ס׳הָאט ּפַאסירט 
 Eyjafjallajökull דער  תש״ע?  שנת  אין  דָארט 
וואולקַאנישער  ַא  אין  אויפגעריסן  הָאט  בַארג 
ַארום  ּפלענער  פלי  ַאלע  צעשטערט  און  אויסברוך 

איירָאּפע פַאר בַאלד ַא חודש צייט.
די  בַאשריבן  ּפונקטליך  הָאבן  צייטונגען  די 
וואולקַאנישער  דער  ווָאס  קָאנסעקווענצן  שווערע 
ַאש  פַארשּפרייטנדיג  געווען  גורם  הָאט  אויסברוך 
אינטערנַאציָאנַאלע  די  לויט  הימלען.  די  איבער 
לופט טרַאנסּפָארט ַאסָאסיעישָאן הָאט דער קריזיס 
איבער  זיין  מבטל  דַארפן  זָאל  מען  ַאז  געווירקט 
הונדערט טויזנט פלי רייזעס. דָאס הָאט ָאּפגעקָאסט 
די לופט ליניעס ַא פַארלוסט געשַאצט צו ַארום 1.7 

ביליָאן דָאלער.
ענגלַאנד,  ווי  לענדער  איירָאּפעאישע  עטליכע 
דייטשלַאנד, שווייץ און אירלַאנד הָאבן געליטן פון 
די פַארלוסטן ָאבער דָאס מערסטע הָאט איסלַאנד 
רחמנות  הָאסט  דו  איידער  ָאבער  געליטן.  זעלבסט 
אויף איסלַאנד, קום לָאמיר עס ָאנקוקן מיט ַא בליק 
ּפערסּפעקטיוו.  מַארקעטינג  סטרַאטעגישע  ַא  פון 
דַאן וועסטו זען ַאז איסלַאנד זיצט אייגנטליך אויף 
פון  לַאווַא  הייסע  מיט  שּפייט  ווָאס  מינע  גָאלד  ַא 
שווערע געלטער. זיי דַארפן זיך נָאר ָאּפלערנען פון 
די חברה׳לייט אין קָאנגָא וויַאזוי צו פַארווַאנדלען די 

ערשיינונג צו קעש געלט.
ַארויסגעלָאזט  זיך  הָאט  שרייבער  צייטונג  ַא 
ווָאס  קָאנגָא  פון מזרח  געגנט  די  אין  ַאפריקע  קיין 

הייסט גַאמַא. יענע שטעטל געפינט זיך ביי די בַאזע 
הייסט  ווָאס  בַארג  וואולקַאנישן  לעבעדיגן  ַא  פון 
מַאונט ניערַאגַאנגַאל. עס איז פַאררעכנט ַאלס דער 
וואולקַאן  געפַארפולער  און  ַאקטיווער  מערסטער 
פון ַאפריקע. די לַאווע ווָאס פליסט ַארויס פון דעם 
קען  עס  און  פליסיג  זייער  איז  בַארג  וואולקַאנישן 
שטרָאמען גַאנץ שנעל דערגרייכנדיג ָאפט מָאל צו 
שום  קיין  ָאן  ַארָאּפ,  בַארג  שעה  ּפער  מייל  זעכציג 
עּפעס  ווי  אויס  זעט  דָאס  ווָארענונג.  פריערדיגע 
ווָאס דו ווָאלסט געהויבן פיס און ַאנטלָאפן דערפון 

דָאס שנעלסטע מעגליך, אמת?
די  הָאבן  דערפון  ַאוועקלויפן  ַאנשטַאט  ָאבער 
ערשיינונג  די  פַארווַאנדלט  אינסטַאנצן  לָאקַאלע 
דעם  לויט  טוריסטן.  פַאר  ַאטרַאקציע  ַאן  אין 
ַאז  אויטָאריטעטן  די  הָאפן  שרייבער  צייטונג 
ַאריינברענגען  וועט  בַארג  וואולקַאנישער  דער 
די  העלפן  וועט  עס  און  טוריסטן  ציען  דורך  געלט 
עקָאנָאמיע פון דער גַאנצער ַארומיגער געגנט. עס 
פון  ווַאלונטירן  הונדערטער  געווען  שוין  זענען 
דעם  אין  זיך  געפינען  וועלכע  לענדער  ַאנדערע 
גַאמַא געגנט וועלכע הָאבן געצָאלט צוויי הונדערט 
דָאלער כדי צו קענען צוקומען צום שּפיץ פון דעם 

אינטערעסַאנטן בַארג.
געבויט  הָאבן  געגנט  די  פון  איינוואוינער  די 
געשעפטן,  נייע  בַארג  דעם  צו  נָאענט  גַאנץ 
הָאטעל  ַא  אפילו  און  ּפלעצער,  אונטערהַאלטונגס 
שטיינער  אויף  ַאוועקגעשטעלט  הָאט  מען  ווָאס 
וועלכע הָאבן זיך געפָארעמט ווען די לַאווַא הָאט זיך 
אייגנַארטיגן  דעם  זיי  רופן  וויַאזוי  אויסגעטרוקנט. 

הָאטעל? לַאווַאסטָאון.
דער  ווען  געליטן  טַאקע  הָאט  איסלַאנד 
ָאבער  אויפגעריסן,  הָאט  בַארג   Eyjafjallajökull
זיי ווָאלטן געקענט אויסנוצן די געלעגנהייט און עס 
זיי. זיי ווָאלטן עס  פַארווַאנדלען אין ַא מעלה פַאר 
ַא טוריסט ַאטרַאקציע  ַאלס  ַאוועקשטעלן  געקענט 

צו ציען בַאזוכער און שַארן געלט.
פון  טרַאכסט  דו  ווען  ַאז  מעגליך  גַאנץ  ס׳איז 
נישט  דיך  ציט  משפחה,  דיין  מיט  ווַאקַאציע  ַא 
נישט  אפילו  מיר  דַארפסט  דו  און  ַאהינצופָארן 
ערקלערן פַארווָאס. איך פַארשטיי ַאליין. ָאבער אין 
וועלכע  מענטשן  ַאסַאך  פַארהַאן  זענען  וועלט  די 
זיי  און  געשטימט  ַאווַאנטוריסטיש  זייער  זענען 
דערשרעקן זיך נישט פון קריכן אויף ַא בַארג ווָאס 
שּפייט ַארויס לַאווַא און ַאש. מען דַארף נָאר וויסן 
וויַאזוי צו אידענטיפיצירן די ּפָאטענציַאלע טוריסטן 

און זיי ָאנטרָאגן דעם ּפלַאן.
ָאדער  ביזנעס  דיין  נישט  דַארף  ווַארשיינליך 
וואולקַאנישע  מיט  סּפרַאווען  זיך  ָארגַאניזַאציע 
אויסברוכן און הייסע לַאווַא ווָאס פליסט גָאר שנעל, 
אינצידענטן  פַארשידענע  מַאכן  זיך  ָאבער עס קען 
פַאל  ַאזַא  אין  קַאטַאסטרָאפיש.  אויס  זעען  וועלכע 
וויַאזוי דו קענסט פַארבן דָאס בילד  ַאריין  טרַאכט 
אויף ַאן אופן ווָאס ס׳זָאל גָאר ווערן ַא מעלה און עס 

פָארשטעלן פַאר דעם ציבור אין ַא גונסטיגע ליכט.
ווי  אויס  זעט  עס  ווען  מָאל  קומענדיגע  דָאס 
מיט  אויפקרַאכן  וועט  געשעפטן  דיינע  ביי  עּפעס 
טיפן  ַא  כַאּפ  אויסברוך,  וואולקַאנישן  מעכטיגן  ַא 
ָאטעם און געדענק דעם דָאזיגן ַארטיקל און וויַאזוי 
ווָאס  לַאווַא  הייסע  די  פַארווַאנדלען  קענסט  דו 
און  הכנסות  דיינע  שטרָאמען  ס׳זָאל  ַאז  שטרָאמט 

פַארדינסטן פון דעם.

עס רינט הייסע לַאווַא

די אונטערשטע שורה:
 עס קען אפשר אויסזען ווי ַא וואולקַאנישער אויסברוך, א

ָבער טרַאכט וויַאזוי דו קענסט עס פַארווַאנדלען אין ַא ּפָאזיטיווע ערשיינונג

די אונטערשטע שורה

Bottom Line Marketing Group געשריבן דורך: יצחק סָאפטלעס פון
איבערגעזעצט און בַאַארבעט דורך: ק. הענדלער
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